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Gotowość do angażowania się w ponadstandardowe działania
dla zdrowia personelu przyszłych menedżerów
Promocja zdrowia pracujących to istotny czynnik wzmacniania produktywności i konkurencyjności, tak w wymiarze konkretnej firmy, jak i gospodarek narodowych [1], Jej rolę podkreśla się również, gdy idzie o rozwiązania problemu starzenia się społeczeństw. [2] Tym niemniej umacnianie
zdrowia zatrudnionych, w przeciwieństwie do jego ochrony, jest na gruncie Unii Europejskiej pozostawiane w gestii pracodawców, co oznacza, że podejmowanie działań tego rodzaju nie jest wymagane
prawem.[3] Zatem kluczową kwestią dla realizacji w liczącym się społecznie zakresie przedsięwzięć
tego rodzaju są postawy kadry zarządzającej zakładami pracy, decydujące o tym czy i jakiej skali
wdrażane będą przedsięwzięcia promujące zdrowie personelu. Rozpoznawanie tych postaw, jak również głównych ich determinant stało się zatem przedmiotem badań Krajowego Centrum Promocji
Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, odpowiedzialnego za animowanie
procesów motywujących przedsiębiorstwa do realizacji programów tego rodzaju. Dotychczas przeprowadzone diagnozy koncentrowały się na osobach już pełniących rolę kadry kierowniczej.[4], W
niniejszym artykule zaprezentowane zostaną wybrane wyniki badania obejmującego przyszłych menedżerów. Uwaga skoncentrowana będzie na poziomie ich gotowości do angażowania się w ponadstandardowe działania na rzecz zdrowia podwładnych oraz towarzyszących tej gotowości normatywnych przekonaniach dotyczących tego fragmentu roli menedżera, który odnosi się do zdrowia pracowników.

MATERIAŁ I METODA
Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2005 r., metodą ankiety audytoryjnej na 271 osobowej próbie studentów kończących studia menedżerskie na wybranych łódzkich uczelniach (Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Łódzkiej, Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania
oraz Wyższej Szkole Kupieckiej). Spośród zaklasyfikowanych do analizy kwestionariuszy 42% pochodziło od studentów UŁ, 28% od uczących się w WSK, ponad 19%, ze SWSPiZ i niecałe 10% od
studentów PŁ. W badaniu uczestniczyli w równych częściach studenci studiów dziennych jaki i zaocznych. Przeważały kobiety, było ich ponad 70%. Jeśli idzie o wiek to dominowały osoby młode,
65,3% liczyło sobie 20-25 lat, a tylko niespełna 6% miała 40 lat i więcej. Blisko 90% badanych określiło swoją sytuację materialną jako dobrą lub bardzo dobrą.

Wyniki
Kluczową kwestią dla zdiagnozowania postaw studentów wobec działań prozdrowotnych wzmacniających, a nie tylko ochraniających zdrowie zatrudnionych - była analiza ich odpowiedzi na
pytanie: "Jak P. sądzi, czy będąc menedżerem będzie P. chciał realizować na rzecz zdrowia pracowników dodatkowe działania, które nie są wymagane w przepisach prawnych?". Opinię na ten temat
wyraziło 269 studentów, z czego trzy czwarte (75,8 %) pozytywną. Zatem można mówić o gotowości

przeważającej części badanych do podejmowania działań tego rodzaju. Cechy takie jak pleć, wiek,
sytuacja materialna, samoocena stanu zdrowia, a także własnych osiągnięć w nauce nie różnicowały
nastawienia studentów w tej kwestii. Na analizowaną tu skłonność nie wpłynęły także przekonania
dotyczące zakresu w jakim kończone właśnie studia przygotowały badanych do zarządzania firmą w
obszarze zdrowia. Można zatem zakładać, iż chęć do angażowania się w działania prozdrowotne dla
personelu nie jest warunkowana przez autoocenę nabytych umiejętności w tym zakresie. Nie stwierdzono też by obiektywnie mierzony (poprzez kilka pytań kwestionariusza) poziom wiedzy na temat
wybranych przepisów dotyczących ochrony zdrowia w miejscu pracy korelował z deklaracjami na
temat przyszłego angażowania się w przedsięwzięcia prozdrowotne w zakładzie pracy. Ustalono natomiast, że istnieje pozytywna zależność pomiędzy poszukiwaniem informacji na temat zdrowego
stylu życia oraz staraniem się by zdrowo żyć z chęcią angażowania się w działalność na rzecz zdrowia
podwładnych (odpowiednio p<0,05 i p<0,0001). Wśród zainteresowanych informacjami o prozdrowotnych zachowaniach 80,1 % stanowili deklarujący zaangażowanie w kwestii zdrowia pracowników,
a wśród starających się żyć zdrowo 85,4 %. W grupie przeciwnej było ich odpowiednio tylko 67,5 %
oraz 62,8 %. Zatem można zakładać, że stosunek do własnego zdrowia, a nie zdobyta w czasie studiów wiedza na temat rozwiązań związanych z zarządzaniem sprawami zdrowia w firmie decydował o
gotowości studentów do angażowania się w ponadobligatoryjne działania prozdrowotne na rzecz
zatrudnionych.
Jeśli idzie o funkcjonujące w świadomości badanych relacje pomiędzy dążnością do podejmowania działań prozdrowotnych dla załogi a normatywnym aspektami roli lidera w sferze zdrowia podwładnych to ilustruje je poniższa tabela.

Tab. 1. Przekonania na temat zasad postępowania menedżerów u studentów zainteresowanych
i niezainteresowanych realizacją ponadobligatoryjnych działań na rzecz zdrowia pracowników
w%
Rodzaj przekonania (i poziom statystycznej istotności zależności)
Menedżer powinien robić wszystko by pracownicy akceptowali
działania firmy na rzecz zdrowia (p<0,0001)
Nowoczesne i skuteczne zarządzanie musi uwzględniać dbanie o
zdrowie pracowników (p<0,0001)
Etyczny menadżer dba o zdrowie pracowników, nawet jeśli nie
przynosi to zysków (p<0,0001)
Menedżer powinien dbać o zdrowie pracowników, bo system
ochrony zdrowia słabo wywiązuje się z zadań w tym zakresie
(p<0,0001)
Menedżer powinien mieć prawo zwolnić pracownika, który świadomie niszczy swoje zdrowie (p<0,05)
Menedżer zamiast dbać o zdrowie pracowników, powinien dać im
więcej zarobić, by sami mogli się zająć zdrowiem(p<0,0001)
Zdrowie to prywatna sprawa każdego człowieka i menedżerom nic
do tego (p<0,0001)
Można usprawiedliwić menedżera, który kierując się zyskiem
firmy lekceważy przepisy dotyczące zdrowia pracowników
(p<0,01)
Menedżerowi wolno lekceważyć zdrowie zatrudnionych jeśli na
miejsce chorego pracownika może zatrudnić innego (p<0,02)
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Okazało się iż studenci zgłaszający gotowość do angażowania się w dodatkowe działania dla
zdrowia pracowników w sposób statystycznie istotny rzadziej niż z przeciwnej grupy byli zwolennikami stawiania interesu ekonomicznego ponad zdrowotnym jako zasadę postępowania menedżera. 1
tak tylko 6,5% z nich zgadzało się z tezą, że menedżerowi wolno lekceważyć zdrowie zatrudnionych
jeśli na miejsce chorego może zatrudnić innego. W grupie „niezaangażowanych" było ich blisko trzykrotnie więcej tj. 16,9 % (p<0,02). Podobny wynik uzyskano w przypadku opinii, że można usprawiedliwić menedżera, który kierując się dobrem firmy lekceważy przepisy dotyczące zdrowia pracowników (6,5 % i 17,5 %, przy p<0,01) Ponadto tylko 13,1 % z nich twierdziło, że zdrowie to prywatna

sprawa każdego człowieka i menedżerom nic do tego (wśród biernych było to 46,2 %, przy p<0,0001)
oraz 25,4 % z nich uważało, że szef zamiast dbać o zdrowie powinien dać im zarobić, podczas gdy w
drugiej grupie sądziło tak aż 70,3 % (p<0,0001).
Odwrotna sytuacja wystąpiła natomiast w przypadku przekonań akcentujących duże znaczenie
działań na rzecz zdrowia pracowników. Wśród respondentów deklarujących zaangażowanie aż 95,5 %
z nich, czyli prawie wszyscy, byli zdania, że nowoczesne i skuteczne zarządzanie musi uwzględniać
dbałość o zdrowie załogi, podczas gdy w drugiej grupie odsetek ten wynosił 72,3 % (p<0,0001). Analogicznie aż 90,5 % skłonnych w przyszłości podejmować prozdrowotne inicjatywy w kwestii zdrowia
podwładnych uważało, że menedżer powinien robić wszystko, by personel akceptował działania firmy
na rzecz zdrowia, przy 72,6 % deklarujących bierność, zgadzających się z taką opinią (p<0,0001).
Ponadto 80,0 % z pierwszej grupy i tylko 39,7 % z drugiej sądziło iż menedżer powinien dbać o zdrowie pracowników, bo system ochrony zdrowia słabo wywiązuje się z zadań w tym zakresie
(p<0,0001). Warto jednak podkreślić, że chętni do ponadobligatoryjnych działań na rzecz zdrowia byli
też częściej zwolennikami restrykcyjnych rozwiązań w tej sferze niż bardziej bierni. Prawo do zwalniania podwładnych świadomie niszczących swoje zdrowie odpowiednio przyznało 38,6 % i 25, 0%
badanych z tych grup (p<0,05)

OMÓWIENIE I WNIOSKI
Reasumując, stwierdzono, że trzy czwarte studentów ostatniego roku wybranych łódzkich uczelni
z kierunku marketing i zarządzanie deklarowało gotowość do podejmowania specjalnych działań
nakierowanych na zdrowie pracowników, w przypadku gdy staną się kadrą kierowniczą zakładów
pracy. Częściej deklaracje tego rodzaju składały osoby zainteresowane informacjami na temat zdrowia
i starające się prowadzić prozdrowotny styl życia. Natomiast nie zaobserwowano zależności pomiędzy
poziomem przygotowania do realizacji zadań tego rodzaju (mierzonym obiektywnie i subiektywnie), a
chęcią do ich podejmowania. Można zatem powiedzieć, że stosunek do własnego zdrowia bardziej niż
kompetencje profesjonalne do zarządzania zdrowiem w przedsiębiorstwie warunkowały decyzje studentów co do ich przyszłego angażowania się w przedsięwzięcia na tym polu. Zaobserwowano ponadto, że deklarowane przez respondentów opinie na temat gotowości do dbania o zdrowie pracowników
w zakresie wykraczającym poza wymagania prawne korespondują ściśle z analizowanymi w ramach
badania przekonaniami na temat zasad, którymi powinien kierować się menedżer. Zatem deklaracje
składane przez badanych znajdowały silne ugruntowanie w ich sposobie myślenia o przyszłej roli
zawodowej. Częściej zgadzali się oni z tezą, że nowoczesne i skuteczne zarządzanie musi uwzględniać
dbanie o zdrowie pracowników, a menedżerowie powinni starać się by personel akceptował podejmowane działania w tym zakresie. Konsekwentnie rzadziej za to zgadzali się z tezą, że menedżer zamiast
dbać o zdrowie pracowników powinien dać im więcej zarobić (by sami mogli się nim zająć) oraz
usprawiedliwiali tych szefów, którzy dla dobra firmy lub dlatego, że mogą zatrudniać wciąż nowe
osoby lekceważą zdrowie personelu. Okazało się jednak również, że to zaangażowanie w przyszłe
działania nakierowane na zdrowie załogi, szło bardzo daleko, gdyż badani z tej grupy częściej wykazywali skłonność do restrykcyjnych działań, właśnie w interesie zdrowia. Ponad jedna trzecia z nich
zgadzała się z tezą, że uprawnienia menedżera powinny obejmować nawet możliwość zwolnienia
pracownika, który świadomie niszczy swoje zdrowie.

STRESZCZENIE
Kwestią istotnej wagi dla rozpowszechnienia programów prozdrowotnych w zakładach pracy w
Polsce są postawy menedżerów wobec nich. W badaniu wykonanym w 2005 r. przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi zdiagnozowano ich
rozkład w zbiorowości 271 studentów ostatnich lat kierunków menedżerskich z czterech łódzkich
uczelni. Okazało się, że trzy czwarte z nich deklarowało gotowość do angażowania się w ponadobligatoryjne działania na rzecz zdrowia pracowników w przyszłości, gdy będą już sprawować takie funkcje.
Korespondowało to ściśle z innymi ich poglądami na temat roli menedżera, zgodnie z którymi interes
ekonomiczny firmy nie powinien być przedkładany nad zdrowie podwładnych. Zaobserwowano jednak równocześnie pewną skłonność badanych do narzucania swojej wizji traktowania zdrowia podwładnym, przejawiającą się w przyznawaniu sobie prawa do zwalniania tych, którzy niszczą własne
zdrowie.

ABSTRACT
The managers' attitudes towards workplace health promotion are crucial for the implementation of
this concept in Polish enterprises. A study conducted by the Polish Centre for Workplace Health Promotion in Lódź among 271 students from last years of managerial studies of four schools such as
University and Polytechnic showed that 75% of respondents would like to participate in some additional activities concerning employees' health that are not obligatory from the legał point of view.
These attitudes were closely related to their opinions about the role of a manager in a firm, which
means that economic aspects should not be put higher than employees health. Nevertheless, the data
proved that some of the respondents are likely to impose on the subordinates their own vision of health
behavior which often entails dismissing those who destroy their health.

